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A construção
de um percurso
O INETE tem vindo a construir um projeto educativo onde
o acolhimento e acompanhamento dos alunos são fatores
determinantes para o sucesso dos percursos que aqui se
iniciam. Cada um trabalha o seu projeto individual, com a ajuda
do Orientador Educativo do seu curso, onde ganham corpo o
conhecimento, a criatividade, sob a responsabilidade e esforço
de contribuir para um projeto comum.
Ao longo dos três anos, os alunos contactam com uma formação
técnica e científica atualizadas, que lhes abre caminho para o
estágio curricular e a integração no mercado de trabalho ou o
prosseguimento de estudos numa instituição de ensino superior.
A formação prática em contexto de trabalho é assegurada pelos
protocolos que se estabelecem com diferentes empresas e
instituições de renome da área do curso frequentado pelo aluno
e resulta do trabalho desenvolvido pelo Coordenador Técnico,
um profissional com conhecimento específico das exigências do
mercado.
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1.1.

Traços de identidade
| História de um projeto

As escolas profissionais foram criadas ao abrigo do Decreto-Lei 26/89 de 21 de janeiro, tendo o INETE celebrado o seu Contrato Programa com o GETAP no dia 21 de setembro de 1989. Nesse dia, O
INETE constituiu-se como a primeira escola profissional de Lisboa.
A criação da escola teve como entidade promotora a ENSINUS – Estudos Técnicos e Profissionais
Lda. e foi fruto da colaboração entre duas técnicas de educação, Maria João Valle e Maria do Carmo
Aires dos Santos, e a ENSINUS – Estabelecimentos de Ensino Particular SA., instituição com larga
intervenção no domínio da educação.
Neste projeto pretendeu–se dar corpo a uma instituição de Ensino e Formação Profissional, de
planos próprios e de nível secundário e pós-secundário, vocacionada quer para a qualificação inicial de jovens, quer para a formação contínua de profissionais no ativo, e que pudesse contribuir
para o aumento da escolarização dos jovens, para a formação profissional de jovens e adultos e,
consequentemente, para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.
A designação adotada, particularmente a expressão “educação técnica”, traduz a filosofia do projeto
a construir:
• Educar para além de ensinar;
• Educar para a ação;
• Educar criando a capacidade de intervir eficazmente.
No projeto do INETE, a ênfase na dimensão técnica da educação não implica ignorar ou minimizar
a importância do “saber” e do “saber ser”, implica sim evidenciar a dignidade e a indispensabilidade
do “saber fazer”.
Desde 1989, pretende afirmar-se como Uma Escola Diferente, que tem, como fim último, o desenvolvimento integral dos jovens e procura implementar uma pedagogia de sucesso, centrada no
aluno.
Em paralelo com a preparação para o perfil profissional escolhido, pretende proporcionar ao aluno
um melhor conhecimento de si e o desenvolvimento de um conjunto de valores, atitudes e competências transversais, que lhe permitam a concretização de um projeto pessoal.
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A escola constituiu como princípios orientadores do seu modelo pedagógico
Aprender a Aprender, Aprender Fazendo
e Aprender com as Novas Tecnologias,
princípios integrados curricularmente
nos planos de estudo de todos os cursos profissionais de planos próprios que
desenvolveu.
Consideramos que os 27 anos de história do INETE comportam as seguintes fases:
• 1988-1995
Instalações na Morais Soares, no edifício do Externato Marquês de Pombal.
Criação da Escola Profissional, conceção e implementação dos primeiros cursos de planos próprios
– Arquivo, Biblioteca, Contabilidade, Gestão, Biblioteca – Pós 11ºano, Ótica Ocular.
Realização de cursos de Formação Profissional cofinanciados pelo FSE para a ENSINUS I.
Conceção de cursos específicos de Biblioteca e Arquivo para ingresso nas carreiras técnico-profissionais da Administração Pública e obtenção da sua certificação.
• 1996-2004
Inauguração de instalações próprias na Estefânia.
Criação de Cursos Profissionais de planos próprios em áreas tecnológicas – Informática, Eletrónica
e Telecomunicações.
Integração da EPET na ENSINUS – Estudos Técnicos e Profissionais.
Conceção de Cursos de Informática específicos para progressão nas carreiras de Informática da
Administração Pública e obtenção da sua certificação.
Realização de Cursos de Especialização Tecnológica.
Realização do Curso Profissional Técnico de Biblioteca Pós 11º ano para Câmaras Municipais e Associações de Municípios, de diversas regiões.
• 2005-2008
Implementação da revisão curricular do ensino secundário, com perda de planos próprios.
Implementação de novos Cursos Tecnológicos – Energias Renováveis e Informática.
Realização de Cursos de Educação e Formação de nível secundário e pós secundário.
Integração da EPET no INETE.Integração da ENSINUS – Estudos Técnicos Profissionais no Grupo
Lusófona.

• 2010-2016
Novos Cursos – Mecatrónica e Mecatrónica Automóvel.
Aumento das instalações com a construção de uma oficina de mecânica automóvel.
Início de Cursos CEF de nível 2, Cursos Vocacionais de Ensino Básico e de Cursos de Aprendizagem
de Ensino Secundário.
Referenciação dos Cursos de Ótica e Eletrónica, Automação e Comando ao Catálogo Nacional de
Qualificações.
Desde janeiro de 1998, o INETE tem sido certificado como entidade formadora pela DGERT nos
domínios: conceção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos; organização e promoção de intervenções ou atividades formativas; desenvolvimento/ execução de intervenções e atividades formativas.
Na formação para adultos privilegiou-se, desde o início, as formações certificadas para fins profissionais e/ou escolares. No ano letivo 2005/2006, a oferta formativa foi alargada aos Cursos de Educação Formação Tipo 6 e Tipo 7, em regime pós-laboral, para jovens e adultos que já possuíssem o
11º (tipo 6) ou o 12º ano (tipo 7).
Estes cursos desenvolveram-se em áreas nas quais a instituição já tinha experiência.
A partir de 2009, O INETE começou a desenvolver formação de adultos de acordo com o Catálogo
Nacional de Qualificações.
Em termos de Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível secundário com dupla certificação, o INETE certificou formandos nos cursos lecionados Técnico/a Instalador de Sistemas
Solares Fotovoltaicos e Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes.
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1.2.

				

Contexto de intervenção

O enquadramento geral da atividade de ensino e formação profissional foi objeto de reestruturações
substantivas a partir de 2004.
A implementação da Revisão Curricular do Ensino Secundário, aprovada em 2004, uniformiza os
planos de estudo dos Cursos Profissionais e alarga a sua oferta à Rede de Escolas Públicas.
A aprovação da Reforma da Formação Profissional, em 2007, cria um quadro de referência, abrangendo a formação inicial e contínua, estruturado em módulos certificáveis também para efeitos
escolares.
A Iniciativa Novas Oportunidades, que consubstancia a estratégia política para aumentar a qualificação de nível secundário dos portugueses, valoriza a dupla certificação e estabelece metas ambiciosas para o número de jovens e adultos a integrar em cursos e ações de formação profissional
até 2010.
Entre 2004 e 2008, o número de alunos que frequentam cursos profissionais nas escolas públicas
passa de 3676 para 54899, a percentagem de alunos destes cursos que frequentam escolas públicas
aumenta de 10% para 60,3%.
Na Região de Lisboa, o número de concorrentes diretos à oferta formativa do INETE (número de
turmas a iniciar de perfil idêntico) cresce de 8 para 68, sendo 46 da rede pública. A implementação
de Cursos Profissionais nas escolas da rede pública, para além de implicar um aumento drástico da
concorrência na atividade de Ensino Profissional, destabiliza os fatores de diferenciação.
A partir de 2008, com a crise financeira, Portugal começou a sentir graves problemas de financiamento externo, o que teve consequências também nas famílias e empresas. Com o pedido de intervenção da Troika, em 2011, assistimos ainda à implementação de graves medidas de austeridade,
com menos apoios para os sistemas de educação e formação.
Assim, verificou-se um aumento do número de alunos por turma e uma diminuição do número
de turmas. Houve ainda o corte de 5% no valor do financiamento de todas as turmas dos cursos
profissionais.
É também a partir de 2011/2012 que se procede a uma nova alteração da tipologia de oferta de
cursos, introduzindo-se os Cursos Vocacionais do Ensino Básico e do Ensino Secundário e uma
apologia do modelo dual de formação, de inspiração alemã.
Esta alteração na oferta trouxe, consequentemente, uma redução na oferta de cursos profissionais
e um abandono dos Cursos de Educação e Formação de jovens. Foi também entre 2011 e 2015 que
praticamente se abandonou a formação e qualificação de adultos.

				

1.3.

				

Organização da escola

O INETE adota um modelo de gestão matricial, integrando na sua estrutura um conjunto de órgãos
e serviços transversais às duas áreas de atividade da escola.
Procura-se adaptar os recursos físicos, instalações e equipamentos, aos princípios orientadores do
Projeto Educativo da escola e aos objetivos de formação das áreas e cursos implementados, numa
perspetiva de maximização dos recursos existentes.
Na sua estrutura orgânica, para consecução dos Princípios Gerias Orientadores do Projeto Educativo, assumem especial relevância as Direções de Curso e os serviços técnicos de apoio à atividade:
RUMO – Gabinete de Orientação da Carreira, CTI – Centro de Tecnologias de Informação e CD/
Mediateca.
Um corpo docente estável, profissionalizado, com dedicação exclusiva e identificado com o Projeto Educativo é uma condição essencial para a qualidade do processo formativo e o sucesso dos
alunos. Além disso, uma parte dos módulos da componente técnica deve ser assegurada por formadores externos, com habilitação académica e experiência profissional especialmente adequada
aos objetivos de cada módulo, assegurando a adequação do processo de ensino-aprendizagem à
realidade profissional.
São asseguradas condições de trabalho que fomentem um bom ambiente, a valorização das relações interpessoais e o trabalho em equipa disciplinar e multidisciplinar. Centra-se no trabalho dos
Grupos Disciplinares a produção de materiais pedagógicos e a definição de estratégias de acompanhamento e recuperação dos alunos.
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1.4.

				

Contexto de intervenção

O INETE é uma escola profissional polivalente em termos de áreas de formação, que tem focado
a sua intervenção num número restrito de famílias profissionais/áreas de formação, numa perspetiva de especialização que permita a maximização da utilização dos recursos e o investimento na
qualidade da formação.
A escola iniciou a sua atividade com cursos correspondentes a perfis transversais ao funcionamento de empresas e outras instituições, numa perspetiva de qualificar técnicos intermédios para
apoiar a melhoria da eficiência e eficácia das organizações.
A atividade de formação profissional tem sido subsidiária da atividade principal, desenvolvendo-se
numa ótica de aproveitamento dos recursos físicos e humanos disponíveis ou em resposta a solicitações externas, privilegiando intervenções que atribuam certificações profissionais e/ou académicas de nível secundário.

1.5.

Atividades de complemento
curricular e extracurriculares

Integradas na prática letiva, as Atividades de Complemento Curricular - Visitas de Estudo, Outdoors,
Seminários, Palestras, Participação em Concursos e Projetos Internacionais – visam o desenvolvimento da curiosidade intelectual e da cultura geral, assim como proporcionar aos alunos um contacto progressivo com as organizações do seu futuro profissional, assegurando conhecimentos
sobre a atividade económica, o mundo empresarial e a atividade profissional específica. São essenciais para a consecução do Projeto Educativo e para a formação integral dos nossos alunos.
Além destas, as Atividades Extracurriculares visam o desenvolvimento das competências transversais inerentes ao Projeto Educativo do INETE, o reforço da preparação para a candidatura ao ensino
superior e o aumento da visibilidade da escola: Aulas de Preparação para o Acesso ao Ensino Superior e Clubes. Constituem um complemento à formação dos alunos, permitindo-lhes o desenvolvimento de competências transversais, a mobilização dos seus interesses e o aprofundamento
de conhecimentos/competências essenciais para o seu futuro académico.
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2.1.

				

Missão, visão e valores

O INETE tem como Missão formar técnicos intermédios e profissionais altamente qualificados,
promovendo o desenvolvimento pessoal, a inserção profissional e a preparação para o prosseguimento de estudos dos seus alunos; contribuir para o aumento das taxas de conclusão do Ensino
Secundário e de Qualificação Profissional nacionais e contribuir para o desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa.
O INETE pretende afirmar-se como uma Escola Profissional de referência, reconhecida pelas empresas e pelas famílias, que qualifica profissionais valorizados pelos agentes económicos, e assume
a qualificação profissional como um percurso de desenvolvimento pessoal numa perspetiva de
Aprendizagem ao Longo da Vida.
O INETE promove junto dos seus alunos um conjunto de valores que se exprimem através de atitudes e comportamentos e que se repercutem na cultura de escola.
Tendo em atenção as exigências da sociedade do século XXI, damos especial relevo aos seguintes
valores:

Liberdade

Igualdade

Conhecimento

Esforço

Solidariedade

Criatividade

Responsabilidade

Responsabilidade
Ambiental
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2.2.

				

Cultura de Escola

Pretende-se criar uma cultura de escola ambiciosa, competitiva, inovadora, solidária e participada.
Promove-se um ambiente seguro e disciplinado, propício à aprendizagem. Toda a comunidade
educativa intervém como elemento importante na educação e formação dos alunos, numa relação de proximidade e respeito.

				

2.3 .

				

Caracterização Sociogeográfica
Desde 1996 que o INETE está localizado na Travessa Escola Araújo, n.º15. Numa rua transversal ao
Hospital de Estefânia, a escola situa-se na Junta de Freguesia de Arroios. Esta freguesia surgiu recentemente, resultante do plano de reestruturação da administração local e resulta da junção de 3
juntas de freguesia: Anjos, Pena e S. Jorge de Arroios.
A escola encontra-se localizada numa parte antiga da cidade, com prédios construídos em inícios
ou meados do século passado, no entanto, aumentaram as obras de requalificação e investimentos
na reabilitação de bairros, nomeadamente o do Intendente, o que tem trazido nova população à
zona. Esta nova vida tem sido acompanhada pela abertura de novos espaços comerciais e unidades hoteleiras.
Com cerca de 32 mil habitantes, Arroios tem uma população envelhecida, mas a freguesia tem
ganho, ultimamente, um novo dinamismo com a chegada de imigrantes vindos de diferentes
partes do globo. Num recenseamento realizado pelos serviços da Junta de Freguesia, contam-se
cidadãos de 14 nacionalidades diferentes.
Procurando dar resposta a esta diversidade cultural, a junta tem dinamizado várias ações de integração, não descurando, no entanto, a ação social dos restantes residentes. Desde atividades de
apoio sénior a atividades para o público escolar, são várias as propostas. Os alunos do INETE não
têm sido esquecidos, sendo convidados a participar em ações de voluntariado (em escola ou como
monitores de colónias de férias).

				
				
				

Do plano de atividades da Junta consta o revitalizar e apoiar de várias associações (desportivas, sociais e culturais), sendo esta uma mais-valia que deverá ser aproveitada pela nossa escola. Destacase o Clube Estefânia, situado na Rua Alexandre Braga, e que conta com mais de 100 anos de história.
Nesta zona são vários os espaços públicos, tais como, jardins, uma biblioteca, piscina e recintos
desportivos.
Relativamente à existência de outras escolas na nossa área de abrangência, temos a Escola Secundária de Camões, a EPAD e o INETESE. Estas escolas possuem alguma oferta formativa coincidente com a nossa.
Existem mais serviços sociais ao dispor da população que não estão sob a tutela da Junta, destacase o Centro Social e Paroquial S. Jorge de Arroios, que possui lar e centro de dia para idosos, já há
muitos anos que alunos nossos dinamizam ou auxiliam na dinamização de atividades com idosos.

				
				
				

2.4.

Quadro Normativo e
Contexto Socioeducacional

As escolas profissionais privadas e públicas passaram a ter um novo enquadramento jurídico, através da publicação do Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de junho (em substituição do Decreto-Lei nº
4/98 de 8 de janeiro). Sem introduzir grandes alterações, regula a criação, organização e funcionamento das escolas profissionais, assumindo-se uma forte aposta na formação de dupla certificação.
Este Decreto-Lei enquadrou ainda as escolas no serviço público de educação (As escolas profissionais privadas e públicas prestam serviço público de educação e integram a rede de entidades
formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 396/2007, de 31 de dezembro).
No artigo 5º estabelecem-se as atribuições das escolas profissionais:
a. Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a
sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos;
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No artigo 5º estabelecem-se as atribuições das escolas profissionais:
a. Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a
sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos;
b. Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e
formação que constituem a sua oferta formativa;
c. Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais
de caráter sistemático;
d. Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais,
associativas, sociais e culturais, da respetiva região e ou setor de intervenção, tendo em
vista a adequação da oferta formativa às suas necessidades específicas e a otimização dos
recursos disponíveis;
e. Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região
onde se localizam e dos setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos
recursos humanos.
A atribuição de apoio financeiro é objeto de contrato-programa a celebrar entre o Ministério
da Educação e Ciência e a escola profissional beneficiária. De acordo com o mesmo Decreto-Lei,
as escolas devem implementar sistemas de garantia da qualidade, articulados com o Quadro de
Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET). Em
consonância com a Estratégia Europa 2020, recomenda-se ainda a promoção de parcerias com o
tecido empresarial e uma adequação da oferta formativa às necessidades do mercado.
O contexto socioeducacional está condicionado pelas exigências da sociedade do século XXI, caracterizada pela mudança, necessidade de adaptação e flexibilidade. O contexto socioeconómico
condiciona grandemente a atividade da escola, pela sua grande exposição às alterações sociais, laborais, económicas, demográficas, políticas. Além disso, estamos ainda expostos às crises nacionais e
europeias, havendo necessidade de uma atualização de métodos e práticas pedagógicas, de uma
atenção constantes às evoluções dos diversos setores empresariais e das políticas de educação e
formação.

				

2.5.

				

Recursos Humanos

O corpo docente do INETE é formado por 26 docentes internos, que trabalham na escola a tempo
inteiro e asseguram a componente sociocultural e científica e parte significativa da componente
técnica dos diferentes cursos. A média de colaboração com a escola é de 12 anos e estes docentes
asseguram cerca de 90% da carga horária total dos cursos profissionais.
Os treze colaboradores não docentes têm vínculo à escola, sendo que o mais antigo tem 27 anos
de serviço.
Cada curso tem como órgão de Gestão Intermédia uma Direção de Curso, formada por um Coordenador Técnico e um Orientador Educativo, responsáveis pelo acompanhamento do desempenho dos alunos, a relação com os pais e a relação com as empresas.
Estão ainda constituídos Grupos Disciplinares para as seguintes disciplinas das componentes sociocultural e científica:
O Grupo Disciplinar de Português é formado por 5 professores com habilitação própria, profissionalizados, que colaboram com a escola a tempo inteiro e têm uma média de 17 anos de serviço. O
mais antigo foi admitido em 1995 e o mais recente em 2006.
O Grupo de Área de Integração é formado por 3 professores com habilitação própria, profissionalizados, que colaboram com a escola a tempo inteiro e têm uma média de 18 anos de serviço. O
mais antigo foi contratado em 1992 e o mais recente em 2001.
O Grupo disciplinar de Inglês é formado por 3 professores com habilitação própria, profissionalizados e que colaboram com a escola a tempo inteiro. Têm uma média de 16 anos de serviço. Foram
admitidas no INETE em 2000 ou 2001.
O Grupo disciplinar de Matemática é formado por 4 docentes, profissionalizados e que trabalham
na escola a tempo inteiro. Têm uma média de 12 anos de serviço. O mais antigo foi contratado em
1999 e o mais recente em 2012.
O Grupo disciplinar de Física e Química é formado por 3 docentes, profissionalizados e que trabalham na escola a tempo inteiro. Têm uma média de 13 anos de serviço. O mais antigo foi contratado
em 1999 e o mais recente em 2006.
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O processo de seleção dos formadores inicia-se com a análise de currículos provenientes de candidaturas espontâneas ou de respostas a anúncios. Os critérios de seleção têm em conta as habilitações académicas e profissionais legalmente exigidas, assim como a experiência profissional
relevante. Este processo é completado por uma entrevista com a Direção. Para a lecionação das
disciplinas da componente técnica privilegia-se, para cada curso, a contratação de técnicos de
empresas ou de outras organizações, com habilitação académica e experiência profissional especialmente adequada aos objetivos de cada módulo. Pretende-se assim assegurar a adequação do
processo de ensino-aprendizagem à realidade profissional concreta.

				

2.6 .

				

Instalações e Equipamentos
O INETE funciona em instalações situadas entre a Rua Alexandre Braga, 25 e a Travessa Escola
Araújo, 15. Está situado numa zona central de Lisboa, junto à Estefânia, com instalações adaptadas
ao desenvolvimento do seu Projeto Educativo, com fácil acesso, provida de vários transportes, tais
como o Metro e Carris. Este fator assume grande importância para a formação em regime póslaboral.
Salas de Aula:
Espaço
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 5
Sala 7
Sala 9
Sala 10
Sala 11
Sala 12
Sala de Formação I
Sala de Formação I
Sala de apoio

Área
66.6
49.3
45.4
37.5
37.7
37.5
36.1
31.3
40.2
31.8
33.4
37.9

As salas de aula dispõem de equipamentos que visam optimizar a formação teórica em sala, estando todas as salas equipadas com um projetor de vídeo. A sala de Formação I está equipada com
um quadro interativo.
Existem mais serviços sociais ao dispor da população que não estão sob a tutela da Junta, destacase o Centro Social e Paroquial S. Jorge de Arroios, que possui lar e centro de dia para idosos, já há
muitos anos que alunos nossos dinamizam ou auxiliam na dinamização de atividades com idosos.
Salas de Informática:
Espaço
Sala de Informática I
Sala de Informática I
Laboraório de Redes

Área
50.0
41.0
49.6

As salas de informática/ Laboratório de Redes dispõem de um computador por aluno, estando
instalados os softwares específicos para a componente técnica dos cursos e dispondo de equipamento CISCO para a prática de aulas de Redes.
Laboratórios e Oficinas:
Espaço

Área

Laboratório de Eletrónica
Laboratório de Telecomunicações, Automação e Robótica
Laboratório de Sistemas Digitais e Hardware
Laboratório de Instalações Elétricas
Oficina de Soldadura - Sala 6
Oficina de Mecânica
Oficina de Mecânica Automóvel
Gabinete para Desenvolvimento de Circuitos Impressos
Sala de Projetos

73.0
67.0
111.4
78.0
39.1
129.4
200.0
10.8
41.9

Os laboratórios e oficinas servem para validar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas através
dos trabalhos práticos, podem ser vistos como a ponte que liga o mundo da teoria ao mundo da
prática.
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Bar/ Cantina/ Sala de Convívio:
Espaço
Bar / Cantina/ Sala de Convívio

Área
153.4

Este espaço é destinado às refeições e a promover o convívio entre todos os alunos. Está equipado
diversos micro-ondas, utilizados pelos alunos no aquecimento das suas próprias refeições.
Centro de Documentação/ Mediateca:
Espaço
CD / Mediateca

Área
145.8

O Centro de Documentação/Mediateca Escolar é um serviço destinado à recolha, tratamento e
divulgação de recursos de informação ao serviço de alunos, professores e demais colaboradores da
escola. Este espaço tem computadores disponíveis para o trabalho autónomo dos alunos.
Portaria/ Secretaria/ Secretariado/Reprografia:
Os serviços de apoio à formação, como a Portaria, Secretaria e o Secretariado /Reprografia, alargam
o seu horário de funcionamento sempre que existe formação em regime pós-laboral, de forma a
assegurar todo o apoio e acesso aos serviços por parte dos alunos/as, formandos/as e docentes. Os
funcionários dispõem dos materiais e equipamentos necessários à realização das suas tarefas.
Salas de professores
Os docentes, orientadores educativos e coordenadores técnicos têm espaços próprios de trabalho
equipados com os materiais e equipamentos exigidos pelas tarefas a executar.

				
				
				

				
				
				

2.7.

Formas de Comunicação
e Divulgação

A escola efetua um plano de Divulgação/Comunicação que inclui ações com escolas, a participação em
feiras e a realização do Dia Aberto. A comunicação com o exterior utiliza também as redes sociais (Facebook, instagram, a página da internet (www.inete.pt) e edita uma Newsletter mensal. No terceiro trimestre,
intensifica-se a divulgação com publicidade na internet e participações esporádicas na imprensa.

				
				
				

2.8.

Projetos Internacionais
e Intercâmbios

O INETE tem mantido ao longo dos anos uma participação ativa em projetos de cooperação internacional,
tanto na área cultural como na área técnica. Desde 2001 participámos em 7 projetos Comenius, 3 Leonardo
da Vinci e 2 ERASMUS+. Esses projetos envolveram 40 visitas de docentes e 119 alunos. Recebemos também
6 Assistentes Comenius e a Direção da Escola participou numa visita de estudo CEDEFOP. Trabalhámos com
10 países diferentes.
Os projetos internacionais fazem parte da política de internacionalização da escola, expressa no Plano Europeu de Desenvolvimento Estratégico 2015-2020 (PEDE). O PEDE do INETE pretende alcançar o desenvolvimento de uma dimensão europeia na educação dos alunos, na sua qualificação profissional e no desenvolvimento dos recursos humanos da escola. Entender o papel da escola no século XXI, dotar os alunos das
competências necessárias para a sua correta integração na sociedade, em geral, e no mercado de trabalho,
em particular, conduz-nos naturalmente a uma abertura à Europa e ao Mundo.
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2.9.

Envolvimento institucional da
escola no tecido económico,
social e cultural

O INETE desenvolve um conjunto de atividades de ligação ao meio socioeconómico. As atividades
extracurriculares integram projetos de solidariedade social, de educação para a saúde, de responsabilização ambiental e de desenvolvimento do empreendedorismo.
A abertura a toda a Comunidade e ao tecido económico, social e cultural também se concretiza
através da iniciativa Dia Aberto.
Além das atividades propostas aos alunos, a ligação da escola ao tecido económico também se
concretiza através dos júris das PAP que integram, além de representantes de associações empresariais, profissionais de reconhecido mérito nas diferentes áreas.
O Conselho Consultivo é o órgão de consulta sobre matérias de natureza pedagógica, científica
e de interação com a sociedade, relativas aos projetos em que a escola intervém. Este Conselho
assegura a representação da comunidade escolar e da comunidade socioeconómica envolvente,
tendo em vista o aprofundamento das relações entre o instituto e o meio em que este desenvolve
a sua atividade.
A escola tem estabelecido uma relação privilegiada com a Junta de freguesia de Arroios, o Gabinete
da Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa e a livraria Leituria.
Todos os anos, a escola participa em diversos concursos externos: Robot Party, Olimpíadas de Informática, APTIPRO, TOPAS, TECLA, Mostra de Jovens Cientistas, Feira Ilimitada da Junior Achievement o que lhe permite uma grande abertura ao exterior e uma comparação com o trabalho
desenvolvido em outras escolas.

				

2.10.

				

Estágios Curriculares

A Formação em Contexto de Trabalho é concretizada através de um estágio final. Entende-se por
estágio o desenvolvimento supervisionado de práticas profissionais inerentes ao perfil funcional
definido para o curso em causa. O Estágio visa:
a. Promover a aprendizagem, em situação real, de práticas profissionais representativas da
totalidade do perfil funcional do respetivo curso.
b. Proporcionar experiências que facilitem a futura integração dos jovens no mundo do
trabalho.
Entre a escola, a organização anfitriã e cada estagiário é celebrado um protocolo que inclui os
objetivos do estágio, as responsabilidades das partes envolvidas e as normas de funcionamento
do estágio do respetivo Curso, assim como as datas para reunião dos alunos estagiários com o
Coordenador Técnico do Curso.
O Estágio realiza-se em instituições públicas ou privadas, de pequena, média ou grande dimensão,
de acordo com uma avaliação prévia efetuada pelo Coordenador Técnico do Curso. A seleção das
empresas tem como base os seguintes critérios:
a. Adequação da oferta de formação em contexto de trabalho ao nível de formação dos
cursos;
b. Capacidade de acompanhamento e apoio prestado aos alunos na concretização do
plano de estágio.
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2.11.

Monitorização dos processos de
inserção profissional e
acompanhamento do
percurso dos diplomados

A inserção profissional e o acompanhamento do percurso dos diplomados é efetuado pelo RUMO
– Gabinete de Orientação da Carreira. Este gabinete coordena os processos de inserção socioprofissional, mantém atualizada uma página online das ofertas de emprego e uma base de dados
sobre a situação profissional dos diplomados.
A atualização desta informação baseia-se em inquéritos, contactos telefónicos e recentemente através da rede social Facebook. Este gabinete disponibiliza um horário de atendimento personalizado, incluindo aconselhamento sobre estratégias ativas de procura de emprego e de gestão da
carreira. Presta também informações sobre prosseguimento de estudos e acesso ao ensino superior. As taxas de empregabilidade são analisadas anualmente.
As formas de apoio prestadas pelo RUMO na procura de emprego ou no prosseguimento de estudos são as seguintes: presta informações sobre candidaturas ao ensino superior; divulga a oferta de
cursos do ensino superior; ensina técnicas de procura de emprego; divulga contactos de potenciais
empregadores; Recebe e envia CV dos diplomados.

				

2.12.

				

Gestão da Qualidade
Garantir a qualidade da formação é uma questão central na educação e na prática do INETE desde
a sua criação. Todos os anos a escola define um conjunto de indicadores para monitorização do
processo de formação. Esses indicadores estão relacionados com a assiduidade dos alunos, o seu
aproveitamento, a execução da carga horária, a taxa de desistência e de conclusão dos cursos:

• Nº de alunos no início do ano letivo / Nº de alunos que frequentam a escola à data;
• % de faltas injustificadas sobre o limite de faltas;
• % de total de faltas sobre o limite;
• Nº total de módulos em atraso;
• Módulos em Atraso Acumulados no Ano Letivo;
• Módulos em Atraso Acumulados Até à Data;
• Nº de horas lecionadas / Nº de horas previstas;
• Nº de horas de substituição ou compensação;
• Nº de alunos que concluem o curso no prazo previsto / Nº inicial de alunos.
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Estes indicadores são recolhidos periodicamente e são sujeitos a análise trimestral no Conselho
Pedagógico, em reuniões da Direção Pedagógica com os Orientadores Educativos, nas reuniões
de Conselho de Turma, nas Orientações Educativas e em reuniões com os Encarregados de Educação. A análise efetuada permite definir estratégias de atuação e introduzir melhorias no processo
formativo.
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A partir do ano letivo 2016-2017 iniciou-se a implementação de dois modelos de Gestão da Qualidade, o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação
Profissionais (Quadro EQAVET) e a ISO9001.
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Planeamento Estratégico

PROCESSO DE GESTÃO

Avaliação de risco, revisão
pela gestão e acções corretivas

PROCESSOS OPERACIONAIS
Gestão do Projeto Educativo

Candidatura
e Admissão

Gestão do Plano
curricular

Gestão da Acção
Educativa

Gestão do Processo
individual do Aluno

Tratamento de
Reclamações

Gestão da Alimentação e Nutrição
PROCESSOS
DE ANÁLISE

Tratamento de Não conformidades
Avaliaçao de Desempenho
Organizacional

Gestão
documental

Fornecimentos
Externos

Gestão
de Competências

Gestão das
Infraestruturas

Gestão de
Parcerias
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE | PARTES INTEESADAS | MELHORIA CONTÍNUA

REQUISITOS DO CLIENTE | REQUISITOS LEGAIS | OUTROS

Foram selecionados 16 processos e definido o Grupo de Gestão da Qualidade formado por colaboradores docentes e não docentes. Esse Grupo de Gestores da Qualidade tem como função
assegurar que a política de qualidade é adequadamente cumprida e praticada por todos os colaboradores, promovendo a melhoria contínua do SGQ (Sistema de gestão da Qualidade). O SGQ é
gerido a partir da plataforma ISOtools.

Gestão
Administrativa e
Fincanceira

PROCESSOS DE SUPORTE

25

III.
P
e
o f rsp
utu et
i
ro var

				

3.1.

				

Diagnósico Estratégico

O diagnóstico estratégico foi elaborado com base na análise de SWOT e permitiu identificar os
pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e oportunidades.
Enquanto variáveis internas, foram considerados os seguintes pontos fortes e pontos fracos:
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Experiência de 27 anos e reconhecimento por parte da tutela, das empresas e das
famílias;

Pouca diversidade dos meios de divulgação
para o exterior;

Localização no centro de Lisboa;
Oferta educativa diversificada;
Ensino adaptado às necessidades do
mercado;
Ambiente seguro e facilidade de integração
na escola;
Instalações e equipamentos adequados aos
objectivos;
Taxas de empregabilidade, prosseguimento
de estudos e transição;
Estratégias de Superação das dificuldades
dos alunos;
Organização dos processos administrativos
e pedagógicos;
Bom relacionamento e facilidade de acesso
aos diferentes níveis de decisão.

Backups informáticos existentes apenas no
INETE;
Organização de emergência e definição de
medidas de autoprotecção;
Infraestruturas com acessibilidades sem capacidade para receber pessoas com mobilidade reduzida;
Comunicação interna entre os diferentes intervenientes nos processos;
Procedimentos internos muito baseados em
suporte papel;
Auxiliares de ação educativa / vigilante em
número insuficiente;
Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados;
Mecanismos que garantam o envolvimento
dos stakeholders internos e externos na avaliação;
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Desequilíbrio em termos de género;
Taxas de conclusão inferior aos rácios
pretendidos;
Taxas de Abandono superiores ao
pretendido;
Gabinete de Desenvolvimento Profissional
Inativo.
Quanto aos fatores externos, foram identificadas as seguintes ameaças e oportunidades:
Ameaças

Oportunidades

Dependência de financiamento público e
redução das verbas para financiamento do
ensino profissional;

Representação social do ensino profissional
mais favorável;

Restrições na idade de acesso dos alunos aos
cursos profissionais;
Redução da população escolar motivada por
razões demográficas e envelhecimento da
população.

Meta de 50% de alunos no ensino
profissional;
Ações de divulgação da ANQEP para
valorizar o ensino profissional;
Surgimento de outras modalidades de
formação compatíveis com a estrutura do
INETE, Aprendizagem e CEF;
Fraca concorrência nas áreas de formação
ministradas na escola, exceto informática e
ótica;
Protocolos estabelecidos com entidades de
ensino e empresas de âmbito nacional e
internacional;
Participação e resultados obtidos em
concursos externos.

Efetuada a análise, importa melhorar os pontos fracos, comunicar e consolidar os pontos fortes,
assim como transformar as ameaças em novas oportunidades.

				
				
				
				

3.2.

Contributo dos Programas
na Educação e Formação
Profissional

De acordo com o documento de trabalho da Comissão Europeia, há dois aspetos a considerar
relativamente à educação e formação no nosso País:
a. Portugal reduziu significativamente a sua taxa de abandono escolar precoce, mas o
número de alunos que repetem o ano está a aumentar e o desempenho escolar não
melhora.
b. Portugal aumentou substancialmente as taxas de inscrição no ensino e na formação
profissional (EFP) nos últimos quatro anos, tomando simultaneamente medidas para mel
horar a sua posição no mercado de trabalho.
O relatório enfatiza que Portugal passou de uma taxa de abandono escolar de 30,9% para 17,4%.
Contudo, as taxas de retenção aumentaram 50% entre 2011 e 2014, sendo de 13,3% no 3º ciclo.
Ressalta-se ainda o aumento das inscrições em programas de aprendizagem, mas há demasiadas
vias sobrepostas, o que desnorteia os alunos e mina a eficiência financeira do sistema.
Foram assim estabelecidas as seguintes metas na Estratégia Europa 2020:
a. Taxa de abandono precoce – 10%;
b. Frequência de ensino superior – 40%
Apesar da evolução positiva dos resultados da educação e formação, a análise do Programa Capital
Humano reafirma os aspetos mencionados anteriormente e define a necessidade de dar resposta
aos seguintes constrangimentos:
a. os elevados níveis de abandono precoce de educação e formação por parte dos jovens,
face à média comunitária, apesar da acentuada quebra verificada nos últimos anos;
b. a ainda reduzida expressão de diplomados do ensino superior no mercado de trabalho e
a necessidade de reforçar a atratividade e a competitividade internacional do ensino
superior;
c. o reduzido nível das qualificações médias da população jovem e adulta, particularmente
em relação ao ensino secundário;
d. a reduzida eficiência na utilização dos recursos na educação e na formação e a neces
sidade de melhorar a sua qualidade, associadas a elevadas taxas de insucesso e à menor
eficácia da orientação vocacional;
e. o desajustamento verificado entre as qualificações produzidas e as solicitadas pelo mer
cado de trabalho.
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Assim, para alcançar as metas da EE2020, o grande objetivo estratégico do domínio temático “Capital Humano” do quadro ”Portugal 2020” é:
promover o aumento da qualificação da população, ajustada às necessidades do mercado de trabalho e em convergência com os padrões europeus, garantindo a melhoria do nível de qualidade
nas qualificações adquiridas, melhorando o sucesso escolar, reduzindo o abandono, promovendo
a igualdade, a coesão social e o desenvolvimento pessoal e da cidadania, a par do reforço da competitividade económica do país.
O POCH definiu assim 5 objetivos:
a. A promoção do sucesso e a redução do abandono escolar (ESL);
b. A melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades
do mercado de trabalho;
c. O aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino superior;
d. A melhoria das qualificações da população adulta;
e. Promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação.
O alcance destes objetivos pressupõe a implementação de ações para a promoção do sucesso
escolar.
Considera-se que o aumento da escolaridade obrigatória para os 18 anos acarreta vários desafios,
pretendendo-se promover o sucesso dos alunos que frequentam o sistema e atrair os jovens que
já abandonaram o mesmo sem conclusão do ensino secundário.
Tudo isto implica encontrar vias mais consentâneas com os interesses vocacionais e profissionais
dos alunos e uma orientação vocacional mais eficiente.
Quanto à promoção da qualidade dos sistemas de educação e formação, assumem uma importância particular para o INETE as seguintes propostas de atuação:
a. uma maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, enquanto
unidades locais da execução das políticas educativas;
b. a formação contínua de professores e formadores, enquanto instrumento imprescindível,
para a promoção do sucesso educativo e para o desenvolvimento profissional destes
agentes;
c. a promoção da melhoria na orientação dos jovens pelos serviços de psicologia e orien
tação, trabalhando ativamente com os jovens e suas famílias na identificação das soluções
que permitam o melhor encaminhamento ou na prevenção ativa do abandono;
d. a realização de intervenções específicas, locais e nacionais, com vista ao
desenvolvimento de metodologias pedagógicas ou organizativas inovadoras, de forma a
melhorar a qualidade educativa;

e. a promoção da avaliação interna e externa do sistema de educação e de formação;
f. o desenvolvimento de sistemas de monitorização que permitam o acompanhamento do
sistema de educação e formação, incluindo o ensino superior, nas suas dimensões, de
eficiência, eficácia e análise de produção de impactos;
g. a promoção de ajustamentos curriculares necessários a elevar os níveis de
conhecimentos;
h. a melhor eficiência da utilização dos recursos colocados à disposição do sistema de
educação e de formação;
i. a implementação de mecanismos regionais de ajustamento de ofertas educativas e
formativas orientadas às necessidades dos territórios;
j. o desenvolvimento de mecanismos de acreditação de entidades formadoras e de
certificação de agentes de formação promotores da qualidade do sistema;
k. a implementação de dispositivos de regulação da rede e das ofertas do sistema de
educação e de formação, incluindo o ensino superior.
Se considerarmos o Programa Nacional de Reformas 2016-2021, a qualificação dos Portugueses
surge como uma das principais respostas aos desafios económicos e sociais, tendo o governo
definido sete eixos fundamentais:
• Redução do insucesso e do abandono escolar precoce;
• Formação e ativação dos jovens afastados da qualificação e do emprego;
• Promoção do emprego e combate à precariedade;
• Autonomia institucional do ensino superior, com ciência aberta e melhores níveis de
qualificação superior da população;
• Qualificação de adultos;
• Modernização e inovação no sistema educativo;
• Promoção de competências digitais.
Durante o ano de 2017, prevê-se a implementação de ações com forte impacto a nível curricular,
pedagógico e no ensino profissional em geral, destacando-se o alargamento e diversificação da oferta formativa no ensino secundário, onde assumem um papel de destaque os cursos profissionais.
Prevê-se ainda o desenvolvimento de novas qualificações, a atualização das existentes, uma aposta
na formação de formadores e tutores, o reforço da formação em contexto de trabalho e da orientação vocacional dos alunos.
Para a atividade do INETE assumem também grande relevância as medidas para o reforço da formação e ativação dos jovens afastados da qualificação e do emprego (NEET).
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3.3.

Enquadramento da região
com a Europa 2020

A estratégia para a região de Lisboa está definida no documento Estratégia de Inovação Regional
para a Especialização Inteligente (estratégia RIS3) da Região de Lisboa, elaborada no âmbito da preparação da estratégia de desenvolvimento regional 2014-2020. Esta estratégia procurou identificar
as principais forças da região bem como as oportunidades que emergem, no sentido de potenciar
o seu desenvolvimento.
Na definição da estratégia, é necessário ter em conta o papel da região de Lisboa. De acordo com
os dados disponíveis, a AML (Área Metropolitana de Lisboa) regista a maior concentração populacional e económica do país.
Com 18 concelhos, que constituem 3,3 % do território nacional, 14 cidades, onde vive cerca de ¼
da população nacional, concentra cerca de 25% da população ativa, 30% das empresas nacionais,
33% do emprego e contribui com mais de 36% do PIB.
Quanto à população empregada por setor de atividade, concentrava, em 2010, 2% da população
total (nacional) empregada no setor primário, 19% no secundário, e 38% nos serviços.
O RIS3 identificou os seguintes domínios temáticos prioritários para a região:
• Turismo e Hospitalidade;
• Mobilidade e Transportes;
• Meios Criativos e Indústrias Culturais;
• Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde;
• Prospeção e Valorização de Recursos Marinhos.
Definiu-se ainda um domínio temático prioritário transversal: os serviços avançados às empresas.
Na área da Educação e Formação, o RIS3 assume, como prioridade de investimento, a melhoria
da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, a facilitação da
transição da educação para o trabalho e o reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais
e da sua qualidade, através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente
sistemas de ensino dual e de aprendizagem.
Define-se ainda como meta, para 2023, 50% de diplomados em cursos de dupla certificação.

				

				

				
				
				

3.4.

Investimento em infraestruturas
e equipamentos

O Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 define o investimento em Infraestruturas
de Formação, nomeadamente o investimento em equipamento nas escolas de Ensino Profissional
(equipamento tecnológico, criação de laboratórios e acesso a TIC de última geração).
O INETE irá apresentar uma candidatura ao Programa, esperando potenciar investimentos em espaços e equipamentos afetos às áreas de formação da escola, assim como a obras de manutenção
e renovação das instalações.

				

				

3.5.
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Considerações gerais
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O Projeto Educativo constitui um documento estruturante para o triénio 2017-2020, tem em conta
as características da região em que se insere a escola, o seu passado, condições presentes e perspetivas de futuro.
A escola celebrou os seus 27 anos, tem acompanhado as dificuldades e constantes alterações impostas ao sistema de Educação e Formação Profissional, mas continua a afirmar a qualidade do seu
Projeto Educativo, a prosseguir a sua Missão e a implementar a sua Visão.
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3.6.

Eixos e áreas estratégicas
de intervenção da escola

Numa sociedade em constante mudança, a escola tem de estar atenta às necessidades do mercado, adaptar os perfis profissionais e melhorar continuamente a qualidade da formação que ministra.
Discute-se neste momento a evolução do mercado laboral e quais serão as competências necessárias na Economia 4.0. ou na 4ª Revolução Industrial.
Numa estimativa geral, considera-se que 65% das crianças que entram na escola irão desempenhar
funções em profissões que ainda não existem.
Acredita-se também que, em média, mais de 1/3 das competências desejadas pelo mercado de
trabalho no futuro não sejam consideradas atualmente, devendo-se atribuir uma importância crescente às competências sociais (persuasão, inteligência emocional, entre outros).
Em suma, as competências técnicas necessitam de ser suportadas por fortes competências sociais
e de cooperação.
De acordo com o relatório do Fórum Económico Mundial, as áreas de criação de emprego entre 2015 e 2020 são: Operações Financeiras, Gestão, Informática e Matemática, Arquitetura e Engenharia, Vendas, Educação e Formação. As discussões atuais extremam-se entre os que veem
enormes oportunidades nos empregos emergentes e os que preveem o desaparecimento massivo
do emprego.
Todas estas questões condicionam e definem as ações estratégicas da escola, têm implicações na
oferta formativa e na tomada de decisão quanto ao processo de ensino-aprendizagem.
O planeamento estratégico da escola comporta as seguintes orientações:
1 - Garantir a sustentabilidade do INETE;
2 - Incentivar o sucesso escolar dos alunos;
3 - Aumentar as taxas de empregabilidade e prosseguimento de estudos;
4 - Melhorar a qualidade da oferta formativa;
5 - Melhorar a notoriedade da escola;
6 - Melhorar e aperfeiçoar os processos técnico-pedagógicos da escola;
7 - Aperfeiçoar as competências técnicas e pedagógicas dos Recursos Humanos;
8 - Melhorar as infraestruturas e os equipamentos.
Para cada eixo foram definidos os respetivos objetivos, indicadores e foi calendarizada a periodicidade da monitorização.
A definição das suas ações está de acordo com os valores, a cultura da escola e a necessidade de
adaptação ao contexto emergente, inclusive para a reconsideração do modelo de educação atual.

Objetivo

Indicador

Garantir a
sustentabilidade
do INETE

Gestão Orçamental:
- Aumento a receita

6%

7%

8%

Nº módulos em atraso /
Nº alunos

1.2

1.1

1

Abandono

9%

8.5%

8%

Taxa Conclusão

68%

69%

70%

Taxa de empregabilidade
+ prosseguimento
de estudos

85%

87%

90%

Turmas 10º
ano

Tumas 10º e
11º anos

Todas as
turmas

100%

100%

100%

3.5

3.5

3.5

Incentivar o
sucesso escolar
dos alunos
Aumentar a
empregabilidade
/ prosseguimento
de estudos
Melhorar a
qualidade da
oferta
Melhorar a
notoriedade da
escola

Melhorar e
aperfeiçoar os
processos técnicopedagógicos e
administrativos
Aperfeiçoar as
competências
técnicas dos RH
Melhorar as
infraestruturas e
os equipamentos

Nº de turmas envolvidas
no projeto Flexibilidade
e Autonomia
Nº turmas concretizadas /
Nº turmas aprovadas pelo
ME
Nível de satisfação de
alunos, encarregados de
educação e colaboradores

2017/2018

Certificação de Qualidade
ISO 9001 e EQAVET

Obtenção
certificação

Formação dos RH

35h de
formação

Taxa de eficácia
da formação
Investimento em
infraestrutura
e equipamentos

2018/2019

2019/2020

Manutenção

90%

90%

90%

1.5% das
receitas

2% das
receitas

2.5% das
receitas
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3.6.1

Planeamento e organização
da formação

Ao nível do planeamento e organização da formação, a escola tem em conta os dados macroeconómicos ao nível europeu, nacional e regional.
Pretende-se um crescimento sustentado da oferta da escola, seja em termos de áreas como de
nível de formação ministrado.
As candidaturas a apresentar aos diferentes organismos da tutela caminham no sentido da otimização de recursos físicos e humanos, num máximo de 27 turmas e 600 alunos.
Pretende-se a seguinte evolução em termos do número de turmas na formação de jovens:
2017 - 2020

25

550 alunos

2018 - 2021

26

570 alunos

2019 - 2022

27

600 alunos

Será necessária uma adaptação constante à necessidade do mercado, uma atualização dos perfis
profissionais e sua referenciação ao Catálogo Nacional de Qualificações.
Pretende-se ainda uma dinamização de um Centro Qualifica (CQ), especialmente para validação
de competências a nível profissional.
Na qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida, apresentámos candidatura à dinamização de Formações Modulares e será reativado o Gabinete de Desenvolvimento Profissional.
O CQ está dimensionado para um mínimo de 800 e um máximo de 1199 utentes, pensando-se
em 1000 inscritos (540 encaminhados para processos de RVCC e 216 certificados parciais e totais).
Quanto à formação para empresas, dado que isso implica a reativação do Gabinete, foi pensado um
conjunto de ações para as áreas de Mecatrónica e Eletrónica, podendo as mesmas ser alargadas a
outras áreas de educação e formação da escola.

Área de Mecatrónica
Horas
Manutenção Hoteleira

100h

Indústria

100h

Áreas de Eletrónica e Telecomunicações
Horas
ITED

100h

Áreas de eletrónica, Automação e Comando
Horas
Sistemas Eletrónicos para Internet das Coisas (IoT)

125h

Robótica Móvel

100h

Computação Física

125h

Em termos de formações modulares certificadas estão previstas as seguintes ações:

Área de Estudo

52 Engenharia e
Técnicas Afins

48 Informática

Área de Educação
Volume de Formação
e Formação
523 Eletrónica e
Automação

525 Construção
e reparação de
veículosa motor
481 Ciências
Informáticas

Nº de formandos

6750

198

3150

144

3600

108

1200

32

4000

80

O planeamento da formação terá em conta as parcerias instituídas com organizações empresariais de cada setor, esperando-se
um aumento gradual do número de parcerias e protocolos de cooperação ao longo dos três anos.
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3.6.2

Desenvolvimento, execução e
avaliação da formação

O INETE procura educar para a Cidadania, valorizando a dimensão social da pessoa e a sua responsabilidade na construção de uma sociedade global, assente na dignidade da pessoa humana e nos
princípios da liberdade, da tolerância e da solidariedade. Promove o conhecimento, o esforço e a
criatividade, enquanto fatores determinantes para o desenvolvimento pessoal e social, com respeito pela diferença étnica, cultural e religiosa.
A escola fomenta a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos atualizados, o domínio das
novas tecnologias, o desenvolvimento das capacidades de comunicação, da capacidade intelectual
e do espírito de iniciativa.
Consideramos que o processo de ensino-aprendizagem deve fomentar o espírito crítico, empreendedor, apto a resolver problemas e aberto à mudança. Este processo só será eficaz quando,
assente em metodologias ativas, se desenvolve em articulação próxima com os campos da sua
aplicação, permitindo ao aluno uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e um contacto e integração progressiva nas organizações do seu futuro profissional.
Todos os alunos, quando motivados e em contacto com as experiências de aprendizagem adequadas, são capazes de aprender. Um ambiente calmo e disciplinado é condição essencial para uma
aprendizagem de qualidade. A sala de aula é um espaço de trabalho onde se constrói o sucesso e
ultrapassam obstáculos.
Os métodos de trabalho devem ser diversificados, integrando práticas de diferenciação pedagógica
e tendo em conta diferentes estilos de aprendizagem. A avaliação incide sobre conhecimentos,
competências e atitudes, utilizando diversos instrumentos e técnicas, em função dos objetivos de
aprendizagem e dos seus níveis de aprofundamento.
Os processos de Informação e Orientação Escolar e Profissional são essenciais para a prospeção
e seleção das áreas de formação adequadas às capacidades e às motivações intrínsecas e/ou extrínsecas necessárias à construção do sucesso. O acompanhamento do percurso formativo dos
alunos deve ter em conta as suas características, proporcionando-lhe um melhor autoconhecimento e o desenvolvimento do seu projeto de vida.
Em termos de modelo pedagógico, o Grupo ENSINUS irá desenvolver um trabalho em rede das
suas escolas, com vista à implementação de um projeto ligado ao Movimento Educação para o
Século XXI. O projeto pressupõe que os saberes, competências e atitudes são trabalhadas de forma
integrada e interdisciplinar, tendo como centro o aluno. Há um enfoque no trabalho colaborativo,
no desenvolvimento da autonomia e da iniciativa. A organização da formação é flexível ao nível
da carga horária, do tempo e do espaço e a avaliação incide sobre os processos e os produtos. Os
espaços são abertos, flexíveis e polivalentes.

				
				
				

				
				
				

3.7.

Vigência e Avaliação do
Projeto Educativo

O Projeto Educativo tem a vigência de 3 anos letivos. Contudo, sendo um instrumento dinâmico,
está sujeito a uma avaliação no final de cada ano letivo, ficando as respetivas conclusões elencadas
em Ata de Reunião de Conselho Pedagógico.
Caso se verifique um desvio aos objetivos nele delineados, podem e devem ser alteradas as estratégias. A versão final é aprovada pelo Conselho de Administração.

				
				
				

3.8.
Síntese Conclusiva

O Projeto Educativo assume-se como o primeiro grande instrumento de planeamento da ação
educativa do INETE devendo servir de quadro de referência, no qual se agrupam todos os elementos com influência na ação educativa.
As principais linhas de atuação do Projeto Educativo são as seguintes:
- Promover a formação de jovens e a qualificação de adultos, numa perspetiva de formação ao
longo da vida;
- Proporcionar aos alunos a aquisição de competências científicas, técnicas e socioculturais, que
possibilitem a sua plena integração no mercado de trabalho e/ou o prosseguimento de estudos;
- Adotar modelos pedagógicos consentâneos com as necessidades educativas dos alunos e as
exigências da sociedade do século XXI;
- Formar cidadãos ativos, livres, responsáveis e capazes de lidar com a mudança;
- Assumir os processos de melhoria contínua como uma prática integrada no dia a dia da escola;
- Implementar projetos de cooperação em ligação com o meio empresarial;
- Dinamizar o processo de internacionalização da escola, através de estágios, intercâmbios e projetos;
- Manter e aprofundar os mecanismos de inserção na vida ativa e no acompanhamento dos diplomados;
- Melhorar os processos de informação e comunicação na escola e com o exterior;
-Maximizar a utilização de espaços, equipamentos e recursos humanos, de forma a estabelecer o
equilíbrio financeiro da escola.
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